
Suspensão do pedágio vai 
baixar passagem de ônibus

RODOVIAS

Com o fi m dos contratos de concessão das rodovias do Anel de Integração 
do Paraná no próximo fi nal de semana, o pedágio que entra no cálculo 

dos preços das passagens deverá ser excluído de grande parte dos ônibus 
rodoviários. A Agência Reguladora de Serviços Delegados do Paraná já 

ofi ciou o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná

e a Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba para que retirem 
das tarifas os valores correspondentes. “Essa decisão depois deve voltar 
à Agepar para homologação”, diz a nota-retorno da agência. O impacto 
nos preços das passagens tem relação direta com o número de praças de 
pedágios no trajeto das linhas e do número de eixos dos ônibus. Cidade 5A

SÉRIE B

Quatro clubes
disputam uma
vaga para subir

e três lutam
para não cair 

Esporte 6B

CASA FÁCIL

Governador
libera mais
R$ 71,1 mi

para subsidiar
4,7 mil famílias

Paraná 1B

EMPREGO

Final de
ano acelera
contratações

de temporários
em PG
Cidade 4A

TRADIÇÃO A SERVIÇO DOS CAMPOS GERAIS
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DIÁRIO DOS CAMPOS

SAÚDE VACINA

Cerca de 30 pessoas 
promoveram um ato 

público ontem na frente 
da Câmara de Vereadores 
(foto) pedindo a volta do 
transporte individual de 
pacientes para outros 

municípios. A Fundação 
Municipal de Saúde disse 
que está acompanhando 
e tratando da situação.  

Cidade 7A

O Tribunal de Contas do 
Estado perguntou aos 
399 municípios se eles 

vão adotar o passaporte 
da vacina: 249 afi rmaram 

que não defi niram, 
14 responderam que 
já adotaram, 54 que 

pretendem fazer isso em 
futuro próximo e 42, entre 
os quais Ponta Grossa, que
não vão adotar. Cidade 3A

Manifestação 
pede volta do

 transporte
de pacientes 
com carros

Maioria dos
 municípios 
não sabe se 
vai adotar
passaporte 

UM NOVO ESPELHO – O segundo Lago de Olarias está começando a tomar 
forma, com uma fi na lâmina d’água. A prefeitura disse que a paisagem se 
formou por acaso e que a conclusão da barragem será em 2022. Cidade 7A

DROGAS INCINERADAS – Pouco mais de 1,2 toneladas de maconha, crack, 
cocaína e outras drogas sintéticas foram incineradas ontem pela Polícia Civil 

em Ponta Grossa. Elas foram apreendidas pelas forças de segurança. 

BAIRROS

Belezas naturais marcaram
Chapada e Boa Vista

CÂMARA

Mudança no ITBI só será
 votada no ano que vem

RESERVA

Motorista envolvido em 
acidente fatal é preso

ISSN 1807-7005

9 771807 700004 20

INDICADORES
IBOVESPA POUPANÇADÓLAR

BITCOIN (+ 3.22%)

EURO

Volume

Variação
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No ano: 2,48%
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